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Dimitri Sotiropoulos, professor de 
Ciência Política na Universidade 
de Atenas e membro do think tank 
Eliamep, trabalha actualmente 
com o gabinete do primeiro-
ministro grego, Lucas Papademos.  
Segundo este responsável, em 
respostas envidas por email, o 
maior perigo para o país advém 
de um crescimento das ideias 
populistas, contra as reformas e a 
Europa. 
Acha que reformas que a 
Grécia tem de executar serão 
implementadas na totalidade? 
Estamos a falar de cortes nas 
pensões, salário mínimo, no 
sector da saúde e da defesa, 
despedir funcionários públicos, 
vender empresas… 
A Grécia já devia ter iniciado 
muitas dessas reformas, mesmo 
sem sofrer a dramática crise 
económica que persiste desde o 
início de 2010. O sector público 
grego não é necessariamente muito 
grande, mas inclui claramente 
unidades administrativas 
desnecessárias, incluindo 
departamentos de universidades 
e organismos públicos ligados a 
ministérios, que foram criadas 
puramente por critérios de 
clientelismo. A implementação 
das reformas, incluindo os cortes 
nos salários e nas pensões, 
pode ser bem-sucedida se o 
eleitorado for esclarecido e 
fi car convencido que as outras 
soluções são mais dolorosas, se 
os cortes nos vencimentos forem 
distribuídos de forma justa entre 
os assalariados por conta de 
outrem e os empregados por conta 
própria, e se todas as medidas 
relevantes forem tomadas como 
um primeiro passo para alcançar 
o desenvolvimento económico a 
médio e longo prazo. 
Este ano a Grécia vai continuar 
em recessão. Acredita que o 
país voltará ao crescimento em 
2013? 
Sim, acredito que tal irá acontecer 
no fi nal desse ano. Se tudo 
correr bem na negociação com 
os credores privados, a Grécia 
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irá iniciar um novo capítulo para 
começar a pensar em promover 
o crescimento. Entretanto, desde 
o ano passado, as exportações 
começaram a crescer. Em 2009-
2011, a economia grega recuperou 
um terço da competitividade que 
tinha perdido entre 2000 e 2009. 
O turismo, uma das fontes de 
receitas mais importantes do país, 
teve um comportamento positivo 
no ano passado, em termos do 
número de chegadas de turistas, e 
espera-se que o mesmo aconteça 
este ano. E, por fi m, na semana 
passada o primeiro-ministro, 
Papademos, e responsáveis da 
Comissão Europeia alcançaram 
um entendimento em medidas 
específi cas, não relacionadas 
com políticas de austeridade, mas 
sim com o desenvolvimento de 
infra-estruturas, incluindo, por 
exemplo, a atribuição de fundos 
para completar uma rede nacional 
de auto-estradas na Grécia. 
Como é que a crise está a 
afectar o actual cenário 
político? Acha que os pequenos 
partidos, dos extremos, vão 
ganhar muitos eleitores nas 
legislativas que deverão ocorrer 
esta Primavera? 

O acontecimento mais relevante 
é a queda dramática na confi ança 
política que os gregos demonstram 
face às instituições democráticas, 
incluindo os partidos e o 
Parlamento. As eleições poderão 
ajudar a inverter esta tendência 
de alienação política. Em relação 
aos pequenos partidos, não é 
tanto o tamanho mas o perfi l que 
interessa. Um aumento da força 
eleitoral dos pequenos partidos 
nacionalistas e antieuropeus irá 
complicar ainda mais um sistema 
político que já é complicado. 
É previsível que das eleições 
saia um governo de coligação 
com mais de dois partidos, com 
diferentes abordagens políticas 
à crise? O Pasok tinha a maioria 
e muito fi cou por fazer…
Um governo formado por apenas 
um partido, como o que foi 
formado pelo Pasok em 2009, 
será incapaz de implementar 
as reformas estruturais que 
são necessárias. Governos de 
coligação, provavelmente de dois 

partidos, irão ser uma questão 
de necessidade, dado que os 
partidos na Grécia desde há muito 
se envolveram nos movimentos 
de trabalhadores, de estudantes 
e nas associações profi ssionais. 
Os partidos são capazes de 
mobilizar a sociedade, mesmo se 
não o conseguem fazer de forma 
tão efi caz como no passado. Por 
outras palavras, o partido mais 
votado irá querer evitar uma 
forte oposição do Parlamento e 
da sociedade às suas políticas, 
e irá optar por uma coligação 
governamental, mesmo se 
conseguir alcançar uma magra 
maioria parlamentar. 
Após as eleições, o novo 
governo irá tentar renegociar o 
que fi cou acordado? 
Não. O risco é demasiado elevado. 
As elites políticas, com excepção 
dos dois pequenos partidos da 
esquerda que são antieuropeus, 
têm a plena percepção dos riscos 
envolvidos numa tentativa de 
alterar os termos e condições 
relacionados com o segundo 
empréstimo de 130 mil milhões de 
euros. 
Mesmo após o acordo com os 
credores privados, e descida da 
dívida pública da Grécia para 
120% do PIB em 2020, vários 
analistas consideram que há 
o risco do país não conseguir 
pagar a sua dívida e sair do 
euro. Qual é a sua opinião? 
Se não houvesse segundo 
empréstimo, em 2020 o país 
estaria ao mesmo nível dos 
países do terceiro mundo. Isso foi 
evitado. A Grécia não precisará de 
ir buscar dinheiro aos mercados 
nos próximos anos. Uma descida 
da dívida de 160% para 120% do 
PIB não parece agora ser algo 
muito promissor, mas é um bom 
desenvolvimento se combinado 
com um orçamento equilibrado e 
crescimento anual positivo entre 
2014 e 2020. Não vai ser fácil, mas 
também não é impossível.  
Qual é o maior risco? 
O maior perigo é o das ideias 
populistas, contra as reformas 
e a Europa, tomarem conta das 
elites políticas e das massas. Este 
risco poderá acontecer através de 
uma subida expressiva nos votos 
dos pequenos partidos à direita 
da Nova Democracia (partido 
conservador) e à esquerda 
do Pasok (partido de centro 
esquerda). Os futuros governos 
têm de se dedicar a recuperar o 
coração dos gregos. 
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PSI-20
                                                                                                        Última Secção                                                                                Performance (%)
Nome da Empresa        Var%         Fecho                  Volume              Abertura      Máximo     Mínimo                  5 dias             2012

PSI-20 INDEX     1,04 5596,320 125223752 5579,020 5608,960 5542,190 -0,75 1,86
ALTRI SGPS SA    0,36 1,127 52711 1,123 1,130 1,115 -2,26 -6,08
BANCO BPI SA     1,3 0,546 453570 0,540 0,552 0,539 -1,82 13,51
B.COM.PORTUGUÊS  1,87 0,163 75330790 0,162 0,165 0,161 -5,88 19,85
B.ESPÍRITO SANTO 0,94 1,504 4798572 1,510 1,524 1,482 -10,19 11,41
BANIF-SGPS       0,31 0,320 35642 0,314 0,326 0,314 -3,33 -5,88
BRISA            0,46 2,384 1251987 2,368 2,387 2,331 0,59 -6,33
CIMPOR SGPS      1,21 4,870 137965 4,849 4,870 4,840 -5,44 -8,41
EDP              0,45 2,255 5439313 2,285 2,285 2,232 2,51 -5,69
EDP RENOVÁVEIS   0,47 3,868 375845 3,850 3,899 3,842 -1,53 -18,19
GALP ENERGIA     4,9 13,695 2476599 13,235 13,700 13,225 -0,27 20,34
J MARTINS SGPS   -0,76 13,745 795440 13,660 13,810 13,610 -0,07 7,47
MOTA ENGIL       -0,52 1,142 22723 1,140 1,145 1,140 -2,71 10,34
PT -0,3 3,927 2279717 3,970 3,970 3,901 1,49 -11,75
PORTUCEL         0,51 1,990 115575 1,980 1,990 1,960 -1,59 8,21
REN              0,92 2,190 28187067 2,180 2,195 2,180 3,33 3,79
SEMAPA           -2,03 5,302 112187 5,510 5,596 5,300 -3,86 -1,27
SONAECOM SGPS    1,54 1,250 309391 1,245 1,274 1,244 -1,68 2,88
SONAE INDÚSTRIA  0,29 0,687 36049 0,691 0,693 0,686 -2,56 8,19
SONAE            -0,9 0,441 2892057 0,451 0,451 0,440 -3,05 -3,92
ZON MULTIMEDIA   1,37 2,291 120552 2,275 2,319 2,275 -3 -1,34
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Acções
 PSI20
Euro Stoxx 50
Dow Jones

Variação dos índices face à sessão anterior

1,04%
2,17%

0,55%

Divisas Valor por euro

Diário de bolsa

 

Dinheiro, activos e dívida

1,3264
0,8384

108,12
2,3512
1,2052

 

Preço do barril de petróleo e da onça, em dólares

Mercadorias
Petróleo
Ouro

130,46
1698,31

 

Obrigações
OT 2 anos
OT 10 anos

12,680%
14,036%

Taxas de juro
 Euribor 3 meses
Euribor 6 meses

0,902
1,213

Euribor 6 meses

Portugal PSI20
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Últimos 3 meses
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B.Com.português  75.330.790
REN              28.187.067
EDP              5.439.313
B.Espírito Santo 4.798.572
Sonae            2.892.057

Galp Energia     4,9%
B.Com.português  1,87%
Sonaecom Sgps    1,54%

Semapa           -2,03%
Sonae            -0,9%
J Martins Sgps   -0,76%

Euro/Dólar
Euro/Libra
Euro/Iene
Euro/Real
Euro/Franco Suíço
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